ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
........................................
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
ชั่ ว คราว สั งกั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๔ ได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวนที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศ
รายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรบุ คคลเข้าเป็นลู กจ้างชั่ว คราว ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรมาในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรไว้บนโต๊ะ ขณะที่มีทาการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใจไม่มีบัตรประจาตัว
ผู้สมัครกรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือ กสรร เว้น
แต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแลัว จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้
๓. ผู้ เข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรต้องไปถึงสถานที่คั ดเลื อ กก่อนเวลาเริ่ม ดาเนิน การ
คัด เลื อกตามสมควร ผู้ ส มั ค รท่ า นใดไปถึ งสถานที่ คั ด เลื อก หลังจากด าเนิ น การ
คัดเลือกไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากทาข้อสอบและเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อ ยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทาข้อสอบและจะต้องออก
ห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสี ยงหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความ
ราคาญแก่ผู้ที่กาลังทาการสอบ
๖. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสารในวิชาใด จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น
๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๘. ผู้เข้ารับ การคัดเลือกต้องเตรียมอุป การณ์ เครื่องเขียน เช่น ปากกาสี น้าเงิน -สี แดง ไม้
บรรทัด เครื่องคิดเลข ในการทาข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุก
ชนิดในห้องสอบ ห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด
ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
/ทั่งนี.้ ...

-๒ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบการ
แข่งขัน ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ตาแหน่ง ๐๖๒๐๑๐
สถานที่สอบ ห้องโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น.
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ชื่อ - สกุล
นางสาวธนิดา ยิ่งคานึง
นางสาวธัญญาพร แก้วคง
นางสาวจุติมา จามิตร
นางสาวนัยนา แก้วสกุลทอง
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิจิตต์
นางสาวปวริศ จันทร์ศรี
นางสาวพัชราภรณ์ สมทรง
นางสาวพิมพกานต์ หอมเกตุ
นางสาวสุพรรษา ประพันธ์
นางสาววารี คงนุกูล
นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์
นางสาววริษฐา แพรกทอง
นางสาวสุพรรษา ประพันธ์
นางสาวเมธาวี กุลชรินทร์
นางสาวพันธรักษ์ รัตนพันธุ์
นางสาวกาญจนา จิตติศักดิ์
นางสาวกัญญาพัชร หลุ่มบางล้า
นางสาวกนกวรรณ พัดทรัพย์
นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชร
นางสาวกฤษราภรณ์ นาคเนตร
นางสาวชัญญา เมืองไทย
นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข
นางสาวอรวรรณ รัตนพันธ์
นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์
นางสาวศุนันต์ธิดา พรหมจรรย์
นางณัฐฐา สุทธิประภา
นางสาวอพัสธร กันหา
นางสาวธวัลรัตน์ หมิดสะแหล้

หมายเหตุ

